
„ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА, ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ 

СРБИЈЕ ДОПРИНЕЛИ У  ЗНАЧАЈНОЈ МЕРИ РЕАЛИЗАЦИЈИ НАШЕГ ПРОЈЕКТА 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕМ ДЕЛА НЕОПХОДНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЊЕГОВО ФИНАНСИРАЊЕ“ 

Н А Р Ц И С У    У   П О Х О Д Е 
 

РЕПУБЛИЧКА ПЛAНИНАРСКА АКЦИЈА 

ПЛАНИНАРСКО СМУЧАРСКО ДРУШТВО „ГВОЗДАЦ“ 

ИМА ЧАСТ ДА ВАС  ПОЗОВЕ 

 НА  
РЕПУБЛИЧКУ ПЛАНИНАРСКУ АКЦИЈУ 

„НАРЦИСУ У ПОХОДЕ“  

 16.МАЈА 2021.ГОДИНЕ НА ПЛАНИНИ СТОЛОВИ КОД КРАЉЕВА. 
Хиљаде планинара прошле су нашим стазама протеклих деценија, носећи са  собом најлепше 

утиске  који су нам омогућили да са истим ентузијазмом, као и давне 1956. године, истрајемо у 

организацији ове акције. 
 

ПЛАН АКЦИЈЕ 

 

- 07,00 – 07,50 – дочек и пријава учесника у селу Каменица  

- 08,00 – 08,15 – отварање акције – излазак учесника  на стазу 

- 08,15 – 15,00 – Каменица – Орловац – Равни сто - Ниловска превоја – Усовица (1375мнв) – 

Ниловска превоја – Равни сто – Орловац – Дебело брдо – Брезна (Пл. дом „Зорица 

Гиздавић“) 
 

Стаза је дуга око 21 км са висинском разликом од око 1.000 м успона и око 800 м спуста и спада у 

средње тешке стазе.  

За учеснике слабије кондиције предлажемо краћу и лакшу стазу: Каменица – (Орловац 938м) 

Дебело брдо- Брезна (Пл. дом „Зорица Гиздавић“), дужине 11 км са успоном од 700 м и спустом од 

500 м. 

Организатор обезбеђује: учесничку књижицу, печат  акције и успутних врхова, захвалнице 

друштвима. 

Учесницима на  стази су на располагању: санитетско обезбеђење и кесе за смеће. Учесници у сваком 

тренутку могу добити ваљане информације од чланова друштва на стази.  

Полазак аутобуса за Каменицу, са аутобуског стајалишта код Дома друштвених организација -  

Краљево је у 07.00 часова. Каменица се налази на 12-ом  км пута Краљево – Гоч. 

Повратак из села Брезна – стајалиште Паралићи или из с. Каменице у 16.00 часова 

 

Учесници акције су у обавези да се придржавају свих мера против 

спречавања ширења вируса COVID19 прописаних од стране надлежних органа 

које су организатор и Планинарски савез Србије у обавези да спроведу. 

 
 

 

 



ПОСЕБНО ВАМ СКРЕЋЕМО ПАЖЊУ НА СЛЕДЕЋЕ: 

Тренутна  епидемиолошка ситуација на  територији Републике Србије је 

неповољна и без могућности за дугорочну прогнозу. Организатор задржава право 

да у складу са препорукама Кризног штаба, наредбама Владе Р. Србије и 

надлежних органа власти на територији одржавања акције предузме следеће мере: 

Откаже акцију уз претходно обавештавање заинтересованих путем медија,  

Усмери учеснике на кретање у  више мањих група уз поштовање прописаних мера 

за спречавање пандемије, 

Откаже или изостави поједине садржаје, раније планиране,  у циљу спречавања 

ширења пандемијe. 
 

Подсећамо вас да је: 
Акција је планинарског, а не такмичарског карактера и организује се према Правилнику о 

организовању и извођењу РА ПС Србије,  

Ораганизатор од учесника захтева поштовање Правилника о организовању и извођењу РА ПС Србије. 

Пријављивање учесника је обавезно у писаној форми на обрасцу 01 КПП ПСС. Пријава мора бити 

оверена од стране планинарског клуба – друштва. 

Учешће на акцији је добровољно и на сопствену одговорност учесника. Малолетне особе на стази 

морају бити у пратњи старије пунолетне особе (сестре, брата, родитеља, професора, планинарског 

водича). 

Стаза је захтевна, молимо вас да водите рачуна о њеној тежини. Старијим учесницима и учесницима 

који су слабије физичке кондиције саветује се да пре доласка на акцију затраже мишљење лекара. 

Учесници акције не смеју бити по дејством, алкохола, опојних дрога, опијата или недозвољених 

стимулатива. Молимо вас да не користите „енергетска пића“ у току акције. 

Одећу и обућу прилгодите временским условима. Водите рачуна да се врх Столова налази на 1375мнв и 

да се највећи део стазе налази  на надморској висини изнад 700мнв. 

Понесите са собом довољну количину воде и исту пијте у малим гутљајима и што чешће. Уколико 

осетите било какве пробелеме не устручавајте се да се јавите на неки од телефона организатора или да 

одмах затражите помоћ од стручних служби на терену или чланова друштва организатора. 

Водите рачун о опасностима од топлотног удара, дехидрације, прелома, уганућа, исчашења или уједа 

гмизаваца. 

Поштујете природу. Смеће одлажите у за то посебно постављене вреће. 

Најстрожије је забрањено паљење ватре, удаљавање са прописане и маркиране стазе, напуштање групе 

и водича  и сваки вид самовоље.  

Водичи група су задужени за безбедност и понашање својих чланова; 

Акција се изводи под именом НАРЦИСУ У ПОХОДЕ и подразумева такав однос према овом дивном 

цвету и природи, молимо вас ДА НЕ БЕРЕТЕ НАРЦИСЕ; 

У случају лошег времена, наглог наоблачења или грмљавине искључите своје мобилне телефоне. 

Уколико се изгубите, не удаљавајте се са места на коме сте се затекли и одмах позовите неки од бројева 

телефона организатора или Горске службе спасавања. 

Водите рачуна о сопственој и безбедности других; 

Физички неприпремљени не полазите на акцију; 

Моторним возилима и моторима забрањен је саобраћај на стази (изузев возила Горске службе 

спашавања, полиције, жандармерије, ватрогасних и спасилачких и  служби). 
 

ПОСЕБНО ВАС МОЛИМО ДА ЗБОГ ВАШЕ И НАШЕ СИГУРНОСТИ ПОШТУЈЕТЕ И 

ПРИМЕЊУЈТЕ ПРОПИСАНЕ МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ПАНДЕМИЈЕ. 
 

Пријављивање учесника се може извршити: 

путем телефона: 

- 063/74-115-72 или 069/39-37-300 Милутин Вукосављевић, 060/66-82-896 Мирослав Станић 

имејл:gvozdacpsd@gmail.com 

Поштом на адресу: ПСД „Гвоздац“ Томислава Андрића Џигија 31/10 Краљево 
 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 

mailto:gvozdacpsd@gmail.com

